
Bralni krožek v letu 2015  

 

V lanskem letu smo nadaljevali s spoznavanjem koroških avtorjev, ki smo se jim posvečali že 

v prejšnjem letu; kot prva je bila na vrsti najstarejša med njimi - odlična pesnica, neumorna 

organizatorka in potujoča učiteljica Milka Hartman. Kako zelo  priljubljena je bila in kako so 

se njene pesmi dotaknile tudi drugih, dokazuje tudi dejstvo, da so številne njene pesmi 

ponarodele, veliko jih je tudi sama uglasbila ali pa so to naredili drugi. 

 

Potem smo se posvetili ustvarjanju Gustava Januša, odličnega pesnika, prevajalca in slikarja, 

ki je v svojih verzih tesno povezal dve svoji ljubezni – pretanjeno ubesedeno in likovno 

izpoved, kar nakazuje že sam naslov njegovih zbranih pesmi - V barve spremenjena beseda.  

Družbeno kritično in narodnostno občutljivo pripoved staroste koroških ustvarjalcev Janka 

Messnerja, ki je s svojim pokončnim in neuklonljivim ponosom utiral pot slovenski besedi 

tudi v širše avstrijsko literarno okolje, smo odkrivali v  črticah pa tudi spominskih zapisih. 

Njegov pretresljivi Pogovor v maternici koroške Slovenke je dopolnilo in razširilo tudi 

spoznavanje pesniškega opusa dveh prezgodaj umrlih odličnih koroških ustvarjalcev in 

vsestranskih kulturnih delavcev - Andreja Kokota in Valentina Polanška in njunih 

pretresljivih spominskih pripovedi.  

 

 

 

Zadnji od Korošcev je bil pesnik Jozej Strutz, ki se je uveljavil predvsem 

kot avtor kratkih proznih  pripovedi in napetih kriminalk o inšpektorju 

Mangartu.  

 

 

 



 
 

Leto smo zaključili s spoznavanjem pretresljive pesniške zapuščine odlične dramske in 

filmske igralke - Mile Kačič, ki je s svojim delom vtisnila neizbrisljiv pečat v slovensko 

pesniško vesolje. 

 

Skupaj smo torej spoznali kar 11 novih sodobnih zanimivih ustvarjalcev in med njimi kar 6 

avtoric (glej  Prebrano v BK 2015).  

 

Naša srečanja pa smo dopolnili še s 3 dogodki – ogledom predstave Jugoslavija, moja dežela 

Gorana Vojnoviča – njegov roman smo prebirali v prejšnjem letu, predstavitvijo knjige 

Glasovi Mirane Likar Bajželj v Knjižnici Šiška in vodenim ogledom NUK-a. 

                                                                      

Letos smo stopili še korak v preteklost – leta 2012 smo začeli z našimi srečanji v gostilni, 

potem smo bili nekaj let gostje v občinski sejni sobi, zahvala tedanjemu županu g. Mladenu 

Sumini. Od jeseni 2015 pa gostujemo v restavraciji Toscana v Dragomeru.  

 

Alenka Logar Pleško, mentorica bralnega krožka 

http://iold.si/prebrali-smo/

